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Circuito da Escandinávia |  2020

OS PAÍSES NÓRDICOS
Os países nórdicos são lugares belíssimos,com montanhas e lagos de tirar o fôlego. 
Também são bastante conhecidos  pela história dos Vikings, que remete à ancestrali-
dade da região. O nosso tour vai passar por Copenhague, Odense, Aarhus, Stavanger, 
Bergen, Oslo, Estocolmo e Helsinque.

PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Copenhague

Chegada no aeroporto de Copenhague, recepção e traslado para o hotel. Hospedagem e tempo livre 

para descobrir os encantos desta que é a maior cidade do norte da Europa.

2º Dia - Copenhague

Após o café da manhã, visita panorâmica da bela capital dinamarquesa com destaque para: o Palácio Real 

de Amalienborg, residência oficial da família real dinamarquesa (parada); o Castelo de Christianborg, sede 

do Parlamento; a Prefeitura, grandioso edifício de estilo dinamarquês e da renascença italiana; o Tivoli; 



a pequena Sereia (parada), escultura de bronze que desde 1934 é o símbolo romântico de Copenhague. 

Tarde livre. Poderá participar de uma excursão opcional aos Castelos da Dinamarca de Frederiksborg 

(interior), conhecido como o “Versailles” do norte da Europa, e ao Kronborg (exterior), o mais belo Castelo 

Renascentista da Escandinávia. Para a noite, sugerimos um dos lugares mais charmosos da cidade: o 

Nyhavn (Porto Novo), o centro da vida boêmia da cidade.

3º Dia - Copenhague > Odense > Aarhus

Após o café da manhã, saída em direção à Ilha de Fyn, também chamada “Jardim da Dinamarca”. No nosso 

percurso atravessaremos o Grande Belt, através de uma das maiores pontes da Europa, inaugurada em 

1998. Breve parada em Odense, cidade natal de Hans Christian Andersen, autor de contos infantis famo-

sos como “O Soldadinho de Chumbo”, “O Patinho Feio” e “A Pequena Sereia”. Prosseguimento para Aarhus, 

segunda maior cidade e porto dinamarquês. Chegada e tempo livre. Hospedagem.

4º Dia -  Aarhus > Hirtshalls > Kristiansand > Stavanger

Após o café da manhã, saída para Hirtshalls e embarque em “ferry-boat” para travessia do estreito de 

Skagerrak. Chegada a Kristiansand. Desembarque e prosseguimento da viagem, através de belas paisa-

gens e fiordes, por Lyngdal e Kvinesdal até Stavanger, encantadora cidade portuária do sul da Noruega. 

Hospedagem.

5º Dia - Stavanger > Mortavika > Sandviksvagen > Bergen

Café da manhã. Prosseguimento da viagem através de belas paisagens e de magníficos fiordes até Mor-

tavika. Breve travessia para Arsvagen. Continuação pela costa até Sandviksvagen, onde efetuaremos uma 

nova travessia em “ferry-boat” até Halhjelm. Desembarque e prosseguimento para Bergen, segunda maior 

cidade norueguesa, conhecida como a “cidade da madeira” e porta de entrada para os fiordes. Rodeada 

por sete colinas e protegida por um anel de ilhas, é considerada uma das mais encantadoras cidades 

norueguesas. De tarde, visita panorâmica da cidade com destaque para: a área do porto com a sua ar-

quitetura de madeira do século XVI, a igreja de Santa Maria e o mercado de pescado que vende todas as 

especialidades do norte da Escandinávia, como o salmão e a carne de baleia. Hospedagem.

6º Dia - Bergen > Voss > Flam > Bergen

Café da manhã. Partida para um dos mais belos percursos da nossa viagem. Passando por regiões de rara 

beleza, onde os lagos tranquilos espelham altas montanhas, chegamos a Voss para embarque no trem 

para Myrdal. Nesta estação de montanha iniciaremos, também de trem, uma espetacular e inesquecível 

viagem de 20 km, descendo 860 metros num cenário de belíssimas paisagens de montanhas cobertas 

de neve, cascatas e encostas escarpadas, até à idílica Flam. Continuação do passeio em barco pelos 

fiordes Arlandsfjord e Nacroyfjord, o mais estreito da Europa; ambos fazem parte do Sognefjord que, com 

os seus 204 km de comprimento e 1308 metros de profundidade, é considerado o mais emblemático da 

Noruega e o segundo maior do Mundo. Chegada a Gudvangen e continuação da nossa viagem em ôni-

bus até ao Hotel Stalheim. Parada para apreciar a maravilhosa paisagem do alto da montanha. Regresso 

a Bergen. Hospedagem.

7º Dia - Bergen > Gol > Oslo

Café da manhã e partida por paisagens maravilhosas ao longo o fiorde Eid, por Kvanndal até Bruravik. Continua-

ção da viagem através das impressionantes paisagens norueguesas, desenhadas pelos fiordes e vales glaciais. 

Prosseguimento por Fossli, Gol e pelo extenso vale de Hallingdal. Chegada a Oslo ao fim da tarde. Hospedagem.



8º Dia - Oslo

Café da manhã e visita da cidade mais antiga da Escandinávia. Destaque para a fortaleza Akerhus, a 

Prefeitura e a velha cidade de Christiania, o Parque Frogner - onde apreciaremos algumas das mais de 

600 estátuas em bronze e granito de autoria de Vigeland, as quais expressam as várias fases da vida do 

homem, desde o nascimento até a morte, com os seus sentimentos: o amor, o ódio, a agonia e o êxtase. 

Prosseguimento para a Península de Bygdoy, onde visitaremos o Museu da Jangada “Kon Tiki” (entrada). 

Tarde livre onde poderá aproveitar para visitar o Museu Viking, indispensável para os interessados no 

panorama da fascinante história desse povo. Hospedagem.

9º Dia - Oslo > Estocolmo

Após o café da manhã, prosseguimento da viagem por Karlstad e Karlskoga, a cidade de Alfred Nobel, 

químico sueco que em 1867 inventou a dinamite. Deixou em testamento a criação dos famosos prêmios 

Nobel que anualmente distinguem homens e mulheres que se destacam nas áreas da literatura, física, 

química, medicina, economia e paz. Continuação para Estocolmo e chegada ao fim da tarde. Esta cidade, 

também chamada a “Veneza do Norte” ou a “Rainha do Lago Malaren”, é uma das mais belas capitais eu-

ropéias e está localizada sobre 14 ilhas, parte de um vastíssimo arquipélago constituído por 24.000 ilhas 

e ilhotas. Hospedagem.

10º Dia - Estocolmo

Após o café da manhã, visita à capital da Suécia, fundada em 1252, com um belo conjunto de constru-

ções clássicas e luxuosas: a Prefeitura (entrada), mundialmente conhecida pelas suas Sala Azul e Sala 

Dourada (onde anualmente se realiza o banquete e o baile de gala dos laureados com o Prêmio Nobel); 

a famosa área comercial de Kungsgatan; o Parlamento Sueco (Riksdag); a pitoresca parte antiga chama-

da Gamla Stan, onde a cidade foi fundada; e o Palácio Real (Slottsback). Subida ao mirante de Fjallgatan 

para uma das mais belas vistas panorâmicas da cidade. Tarde livre, que poderá aproveitar para conhecer 

o Museu Vasa (o mais visitado da Escandinávia), seguido de um pequeno cruzeiro no Mar Báltico. Jantar 

e Hospedagem.

11º Dia - Estocolmo > Helsinque

Café da manhã e tempo livre para atividades de caráter pessoal. Em hora a combinar localmente, traslado 

ao porto para embarque num agradável “ferry-boat” dotado de bares, restaurantes, salão de baile, sala 

de jogos, “free-shop” e muitos outros atrativos que proporcionarão uma animada e agradável travessia 

até Helsinque, capital da Finlândia. Jantar livre a bordo e hospedagem em cabines externas. Nota Impor-

tante: Para o ferryboat, sugerimos que prepare uma bolsa com uma muda de roupa e artigos de higiene 

dos quais irá necessitar. Para seu conforto, as malas grandes ficarão guardadas em local inacessível aos 

passageiros durante a viagem.

12º Dia - Helsinque

Café da manhã a bordo. Chegada em Helsinque e desembarque. Visita da bela e moderna capital da 

Finlândia com destaque para a Universidade, a Catedral Luterana de Tuomiokirkko, o Estádio Olímpico, 

palco das Olimpíadas em 1952, o Parlamento, o Mercado Kauppatori e o agitado cais da cidade com os 

seus barcos quebra-gelo. Visita (sempre que possível) da famosa Igreja de Temppeliaukio, esculpida na 

rocha e conhecida pela sua planta circular cuja cúpula é uma gigantesca espiral de fios de cobre. Res-

tante do tempo livre. Jantar de despedida e hospedagem.



13º Dia - Saída de Helsinque

Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 

10 ou 12 horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. 

Feliz viagem de regresso.

DATA

Saídas 2020: 22 de maio; 5 e 19 de junho; 3 e 17 de julho; 7, 14 e 28 de agosto; 11 e 25 de setembro. 

INCLUI

12 Cafés da manhã buffet e 2 refeições em restaurantes locais ou hotéis; 

Circuito em ônibus de turismo;

Traslados de chegada e saída (traslados estão incluídos somente se recebermos a informação dos voos 

até 15 dias de antecedência);

Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;

Taxas hoteleiras e de serviço;

Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);

Acompanhamento durante todo o circuito por um guia Abreu em idioma português;

Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Copenhague, Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinque;

Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Odense, Aarhus, Hirtshalls, Kristiansand, Stavanger, 

Voss, Flam, Cascatas de Voringsfossen e Karlstad;

Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Museu Kon Tiki, Prefeitura de Estocolmo 

e Igreja de Temppeliaukio (sempre que possível);

Trem Voss-Myrdal & Myrdal-Flam;

Ferries: Hirtshalls/Kristiansand, Mortavika/Arsvagen, Sandvikvåg/Halhjelm, Flam/Gudvangen;

Ferry noturno Estocolmo/Helsinque;

Fones de ouvido para maior conforto durante as visitas;

Nota: As refeições não incluem bebidas.

 

NÃO INCLUI

Tudo o que não estiver devidamente especificado como Serviços Incluídos.

Observação: Sujeito a alteração de valores. 

Parte aérea. Consulte-nos a parte aérea na sua data preferida, citada no calendário de saídas.

VALOR POR PESSOA

Parte terrestre: valor desde 2.895,00 Euros.

Com possibilidade de embarque em Chapecó, SC. Sujeito a alteração de valor.
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